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Горсейксит вперше виявлено у палепротерозойських пiсковиках двох пунктiв (Бiлокоро-
вичi та Березневе) Волинського мегаблока Українського щита i впевнено дiагностовано
з застосуванням рентгендифрактометричного i електронно-зондового методiв.

Горсейксит — один з мiнералiв осно́вних алюмофосфатiв групи крандалiту загальної фор-
мули AB3(XO4)2(OH,F)5 або AB3(XO4)2(OH,F)6, де A−Ba, Bi, Ca, Ce, La, Nd, Pb, Sr, Th;
B−Al, Fe3+, V3+; X−P, As, Si. До складу цiєї групи входить понад двох десяткiв мiне-
ралiв, з яких на територiї України вiдомi [1]: горсейксит, гояцит, крандалiт, плюмбогумiт
i флоренсит = (Се). Зустрiчаються в поодиноких дiлянках України; недостатньо вивченi.

Зокрема, горсейксит (осно́вний фосфат Ba i Al) виявлений Ю.М. Мельником [2] у монт-
морилонiзованих дiлянках повнiстю каолiнiзованого графiтового гнейсу Заваллiвського ро-
довища графiту, де мiнералом збагаченi невеликi (3–5 см) неправильної форми уламки яки-
хось, на думку автора, жильних утворень. На жаль, вiдомостi про властивостi та хiмiчний
склад горсейкситу з цiєї мiсцевостi в публiкацiї [2] не наведенi.

За межами України горсейксит вже близько 100 рокiв вiдомий як постiйний i харак-
терний компонент дiамантвмiсних пiскiв i гравелiтiв Бразилiї та Африки [3]. Деякий час
горсейксит, крандалiт, гояцит, флоренсит тощо навiть розглядали як пошукову ознаку на
дiаманти у розсипних родовищах. Нинi горсейксит знайдено на всiх континентах, причому
в рiзних за генезисом утвореннях: у карбонатитах [4], рiдкiснометальних гранiтних пегма-
титах лiтiй-фосфатного типу [5], грейзенах [6], у низькотемпературних гiдротермалiтах,
грунтах, у пiсковиках рiзного вiку [7] тощо. В ендогенних родовищах та їх корах вивiтрю-
вання горсейксит переважно вторинний (епiгенетичний) мiнерал, розвивається звичайно по
ранiшнiм фосфатам [5] або барiєвим мiнералам; в осадових породах вiн найчастiше улам-
ковий (наприклад, “favas” у дiамантових розсипах) або ранньодiагенетичний [7].

Горсейксит виявлено нами при дослiдженнi палеопротерозойських пiсковикiв у двох
пунктах їх розвитку на територiї Волинського мегаблока Українського щита: у Бiлоко-
ровицькому кар’єрi (5 км захiднiше залiзничної станцiї Новi Бiлокоровичi) на пiвднi одно-
йменної западини та на пiвнiчнiй околицi с. Березневе (схил правого берега р. Уж), що
бiля Ушомира.

Перша точка репрезентує теригеннi вiдклади нижньої частини топiльнянської серiї па-
леопротерозою (проба БТ), друга — метапiсковики так званої пугачiвської товщi (проба
ПТ), стратиграфiчне положення якої є предметом тривалих дискусiй серед українських
геологiв (див. огляд у [8]). У нинi дiючiй хроностратиграфiчнiй схемi [9] пугачiвську товщу
розмiщено стратиграфiчно нижче топiльнянської серiї, хоча до 1992 р. офiцiйно панувала
думка А.С. Дранника [10] про те, що численнi ксенолiти рiзнозернистих пiсковикiв i сланцiв
у гранiтах i основних породах Коростенського плутону, особливо його захiдної частини — це
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фрагменти утворень топiльнянської серiї, якi успадковують у пiвденному напрямку субме-
ридiональну Бiлокоровицьку структуру. До такого ж висновку дiйшла i Є.М. Сливко [11],
яка зiставила склад асоцiацiй акцесорних мiнералiв i їх типоморфних особливостей, перед-
усiм циркону, в низцi вiдслонень пугачiвських пiсковикiв по лiнiї сiл Пугачiвка — Малий
Дивлiн — Рудня Жеревецька — Збраньки. Проте горсейксит нею нiде не вiдзначався. Не
зазначено цей мiнерал i у малооб’ємних пробах, що мiстили дiамант, безпосередньо з порiд
Бiлокоровицької западини. Негативнi результати попереднiх мiнералогiчних дослiджень,
мабуть, спричиненi двома обставинами: або горсейксит дуже нерiвномiрно розподiлений
у палеопротерозойських пiсковиках регiону, або вiн залишався поза увагою дослiдникiв че-
рез специфiчнi морфологiчнi особливостi його видiлень у породах.

Зразки та методи дослiдження. Проба ПТ представлена пiсковиками свiтло-сiрого
кольору з слабким буруватим вiдтiнком. Порода має переважно однорiдну, масивну текс-
туру з ледь помiтною смугастiстю, що зумовлена рудуватим вiдтiнком смуг потужнiстю
близько 0,5 см. Структура псамiтова, середньо-крупнозерниста з розмiром зерен 0,3–1,0 мм.
Макроскопiчно — пiсковик мономiктовий, кварцовий. Уламковий кварц становить бiльш
нiж 95% об’єму породи i представлений добре обкатаними майже безбарвними та слабко
забарвленими зернами темно-сiрого кольору. Порода щiльна, мiцна, злам нерiвний з утво-
ренням гострих ребер при розколюваннi.

Проба БТ представлена пiсковиками та гравiйвмiсними грубозернистими пiсковиками
свiтло-рожевого кольору. Пiсковики мають як однорiдну, так i плямисту текстуру, яка зу-
мовлена наявнiстю плям свiтло-коричневого кольору. Текстура грубозернистих пiскови-
кiв неритмiчно шарувата за рахунок малопотужних (до 2 см) прошаркiв дрiбногравiй-
ного (2–4 мм) матерiалу. Структура пiсковикiв псамiтова середньозерниста, розмiр зерен
0,25–0,50 мм. Макроскопiчно обидва рiзновиди мономiктовi, кварцовi. Уламковий кварц
становить бiльш нiж 95% об’єму породи i представлений добре обкатаними зернами майже
безбарвними, свiтло-сiрого та сiрого кольору. Гравiйний матерiал представлений кварцом
та кварцитоподiбними утвореннями. Порода щiльна, мiцна, злам нерiвний. По трiщинах
спостерiгається утворення iржавих плiвок гiдроксидiв залiза.

За результатами дослiджень мiнерального складу штучних шлiхiв проб ПТ та БТ,
горсейксит концентрується у важкiй немагнiтнiй фракцiї, де становить до 30 i 5% об’єму,
частково потрапляє в слабоелектромагнiтну фракцiю — до 10 i 1% вiдповiдно. Вiн утво-
рює переважно кутастi мiкрозернистi, землистi агрегати неправильної форми розмiром до
0,5 мм; ясно-сiрого, ясно-жовтувато-сiрого та рудувато-сiрого кольору iз скляним блиском.
Зрiдка спостерiгаються агрегати, складенi дрiбними (до 0,07 мм) напiвпрозорими з слабким
буруватим вiдтiнком iзометричними iндивiдами. Агрегатна твердiсть понад 5. В HNO3 роз-
чиняється важко. Мiкрохiмiчна реакцiя на фосфор проявляється лише через кiлька годин.

В iмерсiйному препаратi зерна мiнералу безбарвнi, не мають певних кристалографiчних
обрисiв i спайностi. Iнтерференцiйнi забарвлення низькi, темно-сiрi. Мiнерал оптично одно-
вiсний, позитивний; показники заломлення — ng 1,625, np 1,620. Як включення в горсей-
кситi зустрiчаються поодинокi зерна кварцу та лусочки слюдоподiбної речовини, розмiром
до 0,02 мм.

Вилученi агрегати горсейкситу дослiджувались за допомогою рентгендифрактометрич-
ного та електронно-зондового мiкроаналiзу.

Рентгендифрактометричний аналiз виконано на приладi ДРОН-УМ1 (випромiнюван-
ня — CuKα1−2, напруга — 40 кВ, струм — 20 мА, швидкiсть обертання гонiометра 0,5
град/хв) у лабораторiї кафедри мiнералогiї, геохiмiї та петрографiї геологiчного факуль-
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Рис. 1. Дифрактограми горсейкситових агрегатiв з пiсковикiв пугачiвської товщi (1 ) та топiльнянської
серiї (2 ). Gor — горсейксит, Il — iлiт, Q — кварц

Рис. 2. Спектр характеристичного рентгенiвського випромiнювання вiд зразка горсейкситу з пiсковикiв
пугачiвської товщi (проба ПТ)

тету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Результати рентгено-
структурних дослiджень горсейкситового агрегату з пугачiвської товщi (1 ) та з нижньої
частини топiльнянської серiї (2 ) наведенi на рис. 1.

З огляду на те, що вилученi агрегати з проби ПТ мають меншу кiлькiсть домiшок
кварцу й iлiту та на загал краще окристалiзованi (див. рис. 1), розрахунок параметрiв еле-
ментарної комiрки горсейкситу виконано методом найменших квадратiв тiльки для зразка
ПТ. Для розрахунку параметрiв використано значення мiжплощинних “вiдбиттiв” та їх iн-
декси, виходячи з сучасних уявлень про моноклiнну сингонiю горсейкситу [12]. Внутрiшнiм
стандартом слугував кварц (табл. 1).

Отримано такi параметри елементарної комiрки: a = 1,21822, b = 0,70307, c = 0,70352 нм;
V = 0,4921 нм3; β = 125,24◦. Вони є близькими до еталону 41–1459 (див. табл. 1): a = 1,221,
b = 0,7056, c = 0,7061 нм; V = 0,49732 нм3; β = 125,21◦.

Елементний електронно-зондовий мiкроаналiз агрегатiв горсейкситу з проби ПТ ви-
конано на приладi РЕММА 102-02 (напруга прискорення 30 кВ) з енергодисперсiйним
спектрометром в лабораторiї УкрДГРI (Київ) О.В. Андреєвим. Як видно з рис. 2, еле-
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ментний склад зразка вiдповiдає горсейкситу з незначними домiшками кальцiю та за-
лiза.

Обчислення спектра флюоресценцiї горсейкситу (див. рис. 2) виконано за умов, що вмiст
H2O у мiнералi, згiдно з його теоретичною формулою (див. табл. 1), становить 12,33%.
У перерахунку на 100% вмiст головних компонентiв в мiнералi, оцiнений за вiдповiдними
еталонами, наведено у табл. 2.

Кристалохiмiчна формула дослiдженого зразка, що розрахована кисневим методом на
пiдставi даних табл. 2, має такий вигляд:

(Ba0,92,Ca0,05)0,97(Al2,91,Fe0,15)3,06(PO4)(PO3O1,03H0,95)(OH)6.

Таким чином, двома iнструментальними методами доведено присутнiсть у пiсковиках
пугачiвської товщi та топiльнянської серiї рiдкiсного для України фосфату Ba й Al — гор-
сейкситу.

Наявнiсть цього мiнералу в двох територiально (i геологiчно?) роз’єднаних пунктах Во-
линського мегаблока є вражаючою i вимагає подальших всебiчних дослiджень його складу
та генезису.

Таблиця 1. Результати розшифровки дифрактограми горсейкситового агрегату з пiсковикiв пугачiвської
товщи (проба ПТ)

Проба ПТ

41-1459 Gorceixite
BaAl3(PO4)

(PO3OH)(OH)6

26-911 Illite-2M1

(K,H3O)Al2Si3
AlO10(OH)2

33-1161 Quartz,
SiO2

d, нм I hkl d, нм I d, нм I d, нм I

0,99946 17 — — 1,000 90 — —

0,57562 72 −110; −201 0,57692 93 — — — —

0,50066 17 — — 0,5020 50 — —

0,42568 8 — — — — 0,4257 22

0,35186 56 020; −311 0,35292 56 — — — —

0,33420 28 — — 0,3340 100 0,3342 100

0,29995 100 021; −312 0,30097 100 0,2988 18 — —

0,28741 31 0,28851 15 0,2867 12 — —

0,24873 16 0,24951 11 0,2509 8 —

0,24570 3 — — — — 0,2457 8

0,22844 58 112; −203 0,22924 39 — — 0,2282 8

0,22233 27 −131; −422 0,22319 23 0,2241 4 0,2237 4

0,21271 3 — — — — 0,2127 6

0,20307 16 −113; 420 0,20376 11 — — — —

0,19982 10 — — 0,2005 50 0,19792 4

0,19130 29 −332; −601 0,19197 29 — — — —

0,18181 3 0,18179 14

0,17571 19 040; −622 0,17625 20 — — — —

0,16808 13 132; −514 0,16877 10 — — — —

0,16603 9 0,1665 4 — — 0,16591 2

0,15417 3 — — — — 0,15418 9

0,15166 4 530; −714 0,15223 5 — — — —

0,15002 21 0,1506 18 0,1499 14 — —

0,14367 7 440; −804 0,14402 3 — — — —

0,13925 10 −243; −534 0,13976 9 — — — —

Пр и м i т ка . Картки 41-1459, 26-911, 33-1161 з картотеки Powder Diffraction File, JCPDS — International
Centre for Diffraction Data, 1997.
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Таблиця 2. Хiмiчний склад горсейкситу з пiсковикiв пугачiвської товщи (проба ПТ)

Компонент Вмiст, % (ваг.) Еталон

BaO 27,64 BaSO4

CaO 0,56 CaF2

Al2O3 29,18 Al
Fe2O3 2,36 Fe
P2O5 27,93 GaP
H2O 12,33 —
Сума 100,0 —
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S. P. Savenok, O.V. Zinchenko, O.A. Khlon

On the find of rare phosphate gorceixite in paleoproterozoic sandstone

of the Volyn megablock of the Ukrainian Shield

The first find of Gorceixite in two places (Bilokorovichy and Berezneve) of paleoproterozoic sand-
stone in the Volyn megablock of the Ukrainian Shield has been made. The certain diagnostics of
the mineral has been performed by X-ray powder diffraction and electron microprobe methods.
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